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Google convoca especialistas em clima para aprender a usar novas ferramentas  
 
Ao contrário do que pensa o senso comum, ciência e tecnologia nem sempre andam juntos. E 
quem mais se não o Google teria interesse em mudar isso? A empresa californiana que 
revolucionou a forma como buscamos informação acaba de formar a primeira turma de 
cientistas voltada às novas tecnologias, o que poderá contribuir para tornar a comunicação 
científica mais palpável e interessante aos pobres mortais. 
 
Por três dias, 21 cientistas americanos envolvidos com as mudanças climáticas fecharam-se no 
Googleplex, sede da empresa em Mountain View, para aprender com os "googlers", como são 
conhecidos os profissionais da companhia, e especialistas convidados sobre o potencial da 
tecnologia da informação (TI) e da mídia social para provocar o engajamento público. 
Intitulada de "21 Google Science Communication Fellows", a turma foi montada após um longo 
processo de seleção nacional - sobre a qual a empresa mantém segredo - e reuniu cérebros 
destacados de universidades como Stanford e Berkeley. 
 
"Queremos encorajar o diálogo ambiental transparente e aberto", explica Lacy Caruthers, 
responsável por clima e energia do Google.org, ao Valor. "Por isso, demos início a um novo 
esforço que tem como objetivo inspirar o uso de tecnologia, novas mídias e linguagem 
computacionais na comunicação da ciência".  
 
Para analistas, a iniciativa do Google.org - braço de projetos sociais e de filantropia do grupo - 
pode trazer frutos ao Google, ao atrair mais gente a suas ferramentas e ajudar empresa a 
posicionar melhor os anúncios. 
 
Nesta primeira etapa, o foco do workshop foi sobre a comunidade de cientistas do clima - 
referências acadêmicas em questões como emissão de carbono ou o impacto do aquecimento 
sobre os corais marinhos. Três aspectos contaram como critério de seleção: que fossem 
profissionais de início ou meio de carreira, com PhD e indicados por lideranças em pesquisas 
de mudanças climáticas e instituições de ciência da América do Norte.  
 
"Foi difícil escolher 21 nomes de um volume tão impressionante de cientistas", informa o 
Google. "No final, optamos pelos que tem maior potencial para se tornar excelentes 
comunicadores".  
 
Um dos motivadores para essa investida do Google foi uma pesquisa divulgada pela Yale e 
George Mason University, em maio, sobre a percepção da sociedade americana sobre os 
problemas ambientais do planeta. Quase 40% dos entrevistados disseram estar "alarmados" 
ou "preocupados" com a mudança do clima, mas 25% ainda afirmam "ter dúvidas" ou ser 
"indiferentes" ao tema. Outros 25% dizem estar "cautelosos" e 10%, "desengajados". 
 
Se tivessem a chance de conversar com um especialista sobre aquecimento global, o primeiro 
grupo contou que provavelmente gostaria de saber o que seu país poderia fazer para reverter 
esse quadro. Os desengajados perguntariam se o aquecimento está, de fato, acontecendo e 
qual prejuízo ele traria. E os duvidosos ou indiferentes questionariam os cientistas como eles 
podem ter certeza que o aquecimento é real e provocado pelo homem.  
 
Esses resultados mostram que: enquanto cerca de 97% das publicações científicas concordam 
que o clima está mudando e isso é culpa primordialmente das atividades humanas, esse 
entendimento não atinge nem a metade da população americana. Para um país que até 
pouquíssimo tempo atrás era considerado o maior poluidor do planeta - recentemente a China 
ganhou o primeiro posto -, não deixa de ser surpreendente o ceticismo ou a desinformação da 
população. 
 
"A comunicação com as massas ainda tem deficiência", afirma Lacy. "Os cientistas são 
treinados em usar a mídia tradicional para fazer a ponte da ciência complexa com o público 



geral. Mas precisam aprender as novas tecnologias [para chegar a um público diverso e mais 
abrangente]". É o que o Google cunhou como "web gap" - ou um abismo digital, em uma 
tradução livre.  
 
Como o abismo é mundial - cientistas, de modo geral, ainda adoram um Powerpoint - os 
"googlers" não descartam repetir o trabalho com outros temas e expandi-lo para cientistas de 
vários países. Um dos assuntos possíveis para o futuro, diz Lacy, seria o de recursos hídricos.  
 
Durante o workshop, o primeiro tópico abordado chamou-se "entendendo o seu público" e 
introduziu ferramentas de tendências, como o Google Trends e Correlate, que ajudam a saber 
o que as pessoas estão buscando e como elas realizam as suas buscas. 
 
O segundo "ensinamento" foi sobre documentação de histórias científicas através de 
ferramentas como Google Earth, Fusion Tables e YouTube, como forma de criar narrativas 
interativas e interessantes baseadas no emaranhado de estatísticas compiladas pela academia. 
Por último, os cientistas foram incitados a "aderir a conversas", numa viagem pelas redes 
sociais que quis mostrar o poder das massas na modelagem e compreensão de ideias. 
 
O melhor, porém, ainda está por vir: os cientistas poderão pleitear bolsas para colocar em 
prática o que aprenderam em Mountain View. Os que apresentarem os projetos mais 
impactantes terão a chace de se juntar a viagens ao Ártico, Galápagos ou Antártica, da 
Lindblad Expeditions & National Geographic, na condição de um comunicador de ciência. Desse 
jeito, os cientistas acabarão se transformando em "geeks".  
 
Relatório 'verde' fica mais fácil 
 
Uma companhia paulista criada inicialmente para fazer contratos de servidão florestal - o 
"aluguel" de florestas para propriedades rurais com déficit de matas - está inovando a maneira 
como as empresas poderão declarar seus inventários corporativos ambientais. Em parceria 
com a Aorta, empresa brasileira que desenvolve aplicativos móveis, a Verdesa lançou um 
software que permite, por exemplo, a atualização desses relatórios a qualquer momento. 
 
Até hoje, os relatórios ambientais divulgados anualmente eram impressos ou oferecidos em 
PDF, com acesso pelo site da empresa. Eram, portanto, estáticos. "Agora, a ideia é diversificar 
as tecnologias de mídia em prol de uma estratégia de comunicação integrada", diz Philippe 
Lisbona, fundador da Verdesa. 
 
O software é compatível com tablets, permite segmentação de informação, filtragem e 
download de fatos relevantes, diz o executivo. A ideia nasceu após ele se deparar com 
toneladas de informação que, embora necessárias como prestação de contas aos acionistas, 
interessam a poucos. "Quem lê tanto relatório? São calhamaços com proporções épicas", diz o 
executivo. "Um consumidor ou investidor pode não ter interesse em tudo o que está ali, mas 
quer encontrar de forma rápida e fácil a informação que procura. O formato atual só dificulta a 
localização de pontos específicos".  
 
O primeiro cliente a adotar a tecnologia foi a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que 
completa sete décadas de atividades no país. "Por serem customizados, os aplicativos atendem 
às demandas individuais das empresas", afirma Lisbona. Segundo ele, o software exige um 
investimento médio de R$ 200 mil pelo período de um ano.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 ago. 2011, Empresas, p. B2. 


